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ABD Temsilciler Meclisi’nde, Başkan yardımcısı Pence’i 25. maddeyi uygulayarak
Trump’ı Başkanlıktan uzaklaştırmaya çağıran ve bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti.
Mike Pence daha önce 25. Maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.
Trump, azledilmesinin ABD için büyük bir tehlike oluşturacağını söylerken Kongre
baskınında herhangi bir sorumluluğu olmadığını tekrarladı.
Joe Biden’ın beklenen yeni teşvik paketiyle ilgili detayları bu hafta içinde açıklaması
bekleniyor.
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisine yönelik iyimser bir görünüm
ortaya koydu. Finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret eden
Rosengren, özellikle yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma yaşanacağını öngördü.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın
geçiş süreci nedeni ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Avrupa seyahati de dahil
olmak üzere bu haftaki tüm seyahatlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Youtube, Trump’ın kanalından 1 hafta boyunca video yüklemesine kısıtlama getirdi.
Ayrıca, Trump’ın kanalına yapılacak yorumları süresiz olarak engelledi.
Biden’ın, sermaye piyasalarının denetim ve düzenlenmesinden sorumlu kuruluşlardan
SEC'in başına Gary Gensler'i getirmeyi planladığı, Gensler isminin Wall Street'te daha
sıkı düzenleme ve denetim anlamına geleceği ifade ediliyor.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD’ye hava yoluyla giren tüm
yolculara test zorunluluğu getiriyor.
Çin’de, artan Covid-19 vakaları nedeniyle, daha fazla bölgede pandemi önlemleriyle
alınmaya başladı.
Çin’in Sinovac aşısının Brezilya’da yapılan testlerinde %50,38 etkili olduğu açıklandı.
Deutsche Bank, USD/TRY paritesinin 7,50 seviyesinin altında kalmaya devam etmesini
ve TCMB'nin ilk çeyrekte 100 baz puan faiz artışı yapmasını bekliyor.
Irak'ın en büyük petrol rafinerisi 7 yıl aradan sonra üretime başladı, rafinerinin günlük
70 bin varil üreteceği açıklandı.
Amerikan Petrol Enstititüsü ham petrol stokları beklentinin çok üstünde ve 5,821 milyon
varil azaldı, beklenti -2,700 milyon varil, önceki veri -1,663 milyon varil.
Dolar endeksi dün 89,99-90,60 aralığında hareket etti, ve kapanışı 90,06 oldu. Bugün
son seviye 89,97.
Bitcoin dün 32.572-36.598 aralığında işlem gördü, kapanış 34.076 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 33.093.
GBP/USD paritesi dün 1,3504-1,3671 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3663 oldu.
Bugün, son işlem fiyatı 1,3681.
Amerikan Petrol Enstititüsü ham petrol stoklarının beklentinin çok üstünde ve 5,821
milyon varil azalmasıyla petrol fiyatları son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ham
petrol 53,75 ve brent petrol 57,24’ten işlem görüyor.

www.eforfx15.com

www.twitter.com/EforFx

__________________________________________________________________________________

Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa piyasalarında aşağı yönlü hareket dün de devam etti. DAX %0,08, FTSE 100
%0,65 ve CAC 40 %0,20 düştü. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,02 ve FTSE 100
%0,10 yukarıda.
ABD’de endeksler, iç politikadaki kısa vadeli risklere rağmen yeni mali teşvik paketi
beklentileriyle hafif primlerle kapandı. Dow %0,19, S&P 500 %0,04 ve Nasdaq %0,28
yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında Dow %0,12, S&P 500 %0,12, ve Nasdaq %0,19
yukarıda.
Asya piyasalarında karışık performanslar var. Nikkei %0,98 yukarıda, Hang Seng
%0,20 ve Shanghai %0,71 aşağıda.
XAU/USD
Dolar endeksinin yükselişine ara vermesi ve ABD’de beklenen ek mali teşvik
beklentileriyle Altın yönünü yukarı çevirdi. Dün işlem aralığı 1.837-1.864, kapanış
1.855 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1.857. Direnç seviyeleri 1.865 ve 1.882, destek
seviyeleri 1.842 ve 1.820.
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DİRENÇ 1 / 1.865

DİRENÇ 2 / 1.882

DESTEK 1 / 1.842

DESTEK 2 / 1.820
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DAX
Dün işlem aralığı 13.871-13.999 olurken, kapanış 13.925 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,02 yukarıda. Direnç seviyeleri 14.075 ve 14.100, destek seviyeleri 13.900
ve 13.770.
DİRENÇ 1 / 14.075

DİRENÇ 2 / 14.100

DESTEK 1 / 13.900

DESTEK 2 / 13.770

EUR/USD
Dün işlem aralığı 1,2136-1,2211, ve kapanış 1,2207 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2209. Direnç seviyeleri 1,2225 ve 1,2250, destek seviyeleri 1,2125 ve 1,2071.
DİRENÇ 1 / 1,2225 DİRENÇ 2 / 1,2250
DESTEK 1 / 1,2125 DESTEK 2 / 1,2071
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USD/TRY
Dün işlem aralığı 7,4194-7,5248, ve kapanış 7,4482 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,4542. Direnç seviyeleri 7,5032 ve 7,5117, destek seviyeleri 7,3778 ve 7,3430.

•

DİRENÇ 1 / 7,5032

DİRENÇ 2 / 7,5117

DESTEK 1 / 7,3778

DESTEK 2 / 7,3430

Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri
ifade etmektedir.

VERİ TAKVİMİ
Tarih

Ülke

Saat

Veri

13 Oca Çar

Türkiye

10:00

Sanayi üretimi - %

Türkiye

10:00

Türkiye

10:00

Euro Böl

13:00

Sanayi üretimi - aylık - %

Euro Böl

13:00

Sanayi üretimi - yıllık - %

ABD

16:30

Çekirdek TÜFE - aylık - %

ABD

16:30

Çekirdek TÜFE - yıllık - %

ABD

16:30

TÜFE - aylık - %

ABD

16:30

TÜFE - yıllık - %

ABD

18:30

Ham petrol stokları - bin
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Beklenti

Önceki

Önem

9,60

10,20

*

Perakende satışları - aylık - %

4,20

**

Perakende satışları - yıllık - %

12,00

**

0,20

2,10

*

-3,30

-3,80

*

0,10

0,20

***

1,60

1,60

**

0,40

0,20

**

1,30

1,20

*

-2266,00

-8010,00

***
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve
doğruluğu, geçerliliği ve etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara
dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla
derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek
zararlardan Efor Forex ve çalışanları sorumlu değildir. Efor Forex her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara
ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler,
hiçbir şekil ve surette Efor Forex'in herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve
oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve yer alan
bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar,
gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne
nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar
ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Efor Forex ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer,
uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Efor Forex ve
çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum
ve
yer
alan
bilgiler
“yatırım
danışmanlığı”
hizmeti
ve/veya
faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu
hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması
zorunludur. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden,
kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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